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 چند نوع مبلمان وجود دارد؟
 بهترين چوب براي ساخت انواع مبلمان چیست؟
 غیر از چوب با چه موادی می توان مبل ساخت؟

 برای ساخت مبلمان از چه ابزاری بايد استفاده کرد؟
 برای ساخت مبلمان چند نوع نقشه مورد نیاز است؟
 چگونه می توان کف يک صندلی را رويه کوبی کرد؟

واحد یادگیری 4

شایستگی اجرای مبلمان چوبی

آیا تا به حال پی برده اید

استاندارد عملکرد

پس از اتمام اين پودمان هنرجويان قادر خواهند بود که از مواد اولیة مورد نیاز مانند چوب و صفحات فشردة 
چوبي، پارچه و اسفنج و ساير لوازم و ابزار مورد نیاز با توجه به طرح و نقشه، مبل های ساده بسازند و آنها را 

رويه کوبی کنند.
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مقدمه

هر چند نخستین مفهومی که از واژة مبلمان به ذهن خطور می کند، کارکرد نشیمن است، اما اين واژه، گستره ای 
فراگیر دارد. عناصري که کاربردي به جز نشیمن دارند مانند جاکتابي، میز رايانه، جاکفشي، رخت آويز و نیز 
عناصر تزيینی همچون لوازم روشنايی را نیز مي توان جزيی از گسترة وسیع مبلمان به شمار آورد. در حقیقت، 
بیشتر سبک های طراحی مبلمان، بارزترين تأثیر خود را در طراحی صندلی به نمايش گذاشته اند. در نقش هاي 
تخت جمشید نیز نمونه هايی از مبلمان ديده مي شود که نشان دهندة استفاده از مبلمان در ايران باستان است. 
امروزه به مبلمان، به چشم يک کاالی لوکس و صرفاً تزيینی نگريسته نمي شود بلکه جزء لوازم اصلی منازل 
مسکونی و از لوازم ضروری فضاهای اداری و... به شمار می آيد و مصارف بسیاري پیدا کرده است. همچنین 
مبلمان نه تنها از عناصر جدانشدنی زندگی امروزی بشر محسوب مي شود بلکه به رفاه و آسايش بیشتر او در 
زندگی کمک کرده و بر زيبايی فضای کار و زندگی نیز افزوده است. در اين فصل، ساخت و رويه کوبی مبل به 

روشی بسیار ساده و کاربردی با انجام کار کارگاهی توضیح داده می شود.

شکل1ـ انواع مبلمان مورد استفاده در یک فضای مسکونی

شکل زير يک طرح سه بعدی از فضاهای داخلی يک خانة مسکونی است. در آن چند نوع مبلمان مي بینید؟ اسامي بحث کنید
آنها را فهرست کرده و در خصوص آن بحث کنید.
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اصول طراحی و ساخت کالف مبلمان

استفاده  لوازمی  و  از وسايل  روزمرة خود  زندگی  در 
ويژگي هاي  دلیل  به  آنها،  از  بسیاري  که  می کنیم 
براي استفادة ما مناسب نیستند.  طراحی که دارند، 
چه  و  خانه  در  چه  را  خود  وقت  بیشتر  ما  امروزه 
می کنیم،  سپري  نشسته  به صورت  کار،  محیط  در 
مدت  طوالني  نشستن  براي  ما  بدن  صورتی که  در 
و  صندلی ها  اگر  و  است  نشده  طراحي  میز  پشت 
باشند،  نداشته  مناسبي  کاري، طراحی  ايستگاه هاي 
سبب کمر درد و حتی آسیب ديدن کمر، دردهاي 
ماهیچه اي، درد کتف و گردن و اختالل در گردش 

می شوند.  پاها  در  خون 
عین حال  در  و  معیار جدا  سه  مبلمان،  طراحی  در 
مرتبط با هم وجود دارد که در نوآوري مبلمان مورد 

می گیرد. قرار  توجه 

زيبايی  نظر  از  ظاهري  طراحی  معیار؛  نخستین 
است يعنی فرم هندسی مبلمان که در معرض ديد 
مصرف کننده قرار می گیرد، بايد به گونه اي باشد که 

بیفزايد.  زندگي شان  محیط  زيبايی  بر 

معیار دوم طراحی؛ کارايی است، يعنی طرح و شکل 
مبلمان بايد به گونه ای باشد که مناسب کاربري آن 

بوده و از آن بتوان به طور مؤثر استفاده کرد. 

معیار سوم طراحی؛ ايستايی آن است، يعنی سازة 
مبلمان طوري طراحی شود که از عهدة بارهاي وارده 
از  يک  هر  برآيد.  کاربرد  يا  استفاده  در حین  آن  بر 
در  و  است  اهمیت  با  خود  جاي  در  معیار  سه  اين 
فاکتورهاي  مهندسی  از  استفاده  مبلمان  طراحي 

است. ضروري  انسانی)ارگونومی( 

آنتروپومتري )تن سنجی(

آنتروپومتري بخشی از دانش ارگونومی است که در خصوص سنجش و اندازه هاي ظاهري بدن انسان بحث و 
گفت وگو می نمايد. اين واژه از ريشه دو کلمة يونانی آنتروپو1 به معنی انسان و متري2 به معنی اندازه گیري 

به وجود آمده است. 
آنتروپومتري شامل اندازه هاي طولی بدن، وزن و حجم اندام ها، فضاي حرکت و زواياي حرکت اندام ها بوده 
و آمار و اطالعات به دست آمده در تعیین شکل و اندازة ابزار تولیدي، وسايل مصرفی و همچنین در طراحی 

محل کار مورد استفاده قرار می گیرد.
اندازه گیري  انحناها  فاصلة  و  پهناها  ارتفاع ها، عمق ها،  نظیر  افراد  اختصاصی  ابعاد  آنتروپومتري،  در  معموالً 

انسان در دو وضعیت کلی ساکن و متحرك مورد نظر است. اندازه هاي بدن  می شود. به طور کلی 
در حالت اول اندازه هاي ساکن به دست خواهد آمد که به آن آنتروپومتري استاتیک )ايستا( يا ساختار گفته 
مي شود. در حالت دوم اندازه هاي متحرك تعیین خواهد شد که آنتروپومتري دينامیک )پويا( يا کاربردی يا 

علمی نام دارد. 

1 - anthropo
2 - metrikos
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ارتفاع مناسب: ارتفاع در مبلمان بسیار اهمیت دارد. 
مانند ارتفاع صندلی براي نشستن، ارتفاع میز براي کار 
کردن و ارتفاع قفسه و کمدها براي دسترسی راحت. اگر 
سطح کار بسیار بلند باشد، شانه ها و دست ها باال نگه 
داشته می شوند و بنابراين تنش و خستگی در عضالت 
ناحیة شانه به وجود آمده و ناراحتی هاي شانه و گردن 

بروز مي کند. اگر سطح کار بسیار کوتاه باشد ممکن است 
پشت فرد بیش از اندازه خم شده و تنه، سر و گردن کاربر 
به طرف جلو خم گردد که اين کار باعث بروز فشارهاي 
به  وضعیتی در ستون مهره ها و عضالت آن می شود. 
عبارتی ارتفاع مبلمان بايد متناسب با ابعاد بدن انسان و 

نوع کاربری مورد نظر باشد. 

اصول ارگونومیک در مبلمان

ارتفاع میز تحرير دانش آموز در مقاطع تحصیلی مختلف و میزکار کارمندان را اندازه گیری کنید.   تمرین 

محدودة دسترسی: محدودة دسترسی شامل دو ناحیة محدودة راحت و حداکثر1 است که سطح کار مورد 
استفاده بايد به گونه ای باشد که کاربر به راحتی به آن دسترسی داشته باشد.

وضعیت بینایی: ما جهان پیرامون خود را در محدودة يک مخروطی مشاهده می کنیم که در حول محور ديد 
ما با زاوية 60 درجه شکل می گیرد )30 درجه باالتر و 30 درجه پايین تر از خط افق(. اگر در حالت ايستاده يا 
نشسته سر را باال نگه داشته و به جلو نگاه کنیم چشمان ما به طور طبیعی زاوية ديدي را اختیار خواهند کرد 
که 10 تا 15 درجه زير خط افق قرار دارد، پس محدودة مناسب براي محل نشانگرهاي بصري، از خط افق تا 

30 درجه پايین آن امتداد می يابد و خط بهینة ديد در وسط اين محدوده قرار می گیرد. )شکل2(

1 - maximum

نمایشگر محل کار، ناظر مذکر در حالت نشسته نمایشگر محل کار، ناظر مؤنّث در حالت نشسته

شکل2ـ مخروط دید براي خانم ها )سمت راست( و آقایان )سمت چپ(
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شکل4ـ  انواع حالت های نشستن صحیح و غلط پشت میز رایانه

با توجه به وارد شدن مبلمان به زندگی اکثريت افراد و 
استفادة گسترده از مبلمان در طول شبانه روز و ارتباط زياد 
فرد با مبلمان موجود در محیط، رعايت اصول ارگونومیک 
توسط طراحان در طراحی مبلمان اهمیت ويژه اي دارد. 
و  کودکان  استفادة  مورد  مبلمان  در  به ويژه  امر  اين 

نوجوانان )مبلمان آموزشی شکل3( تأکید می شود زيرا 
عوارض استفاده از مبلمان نامناسب در درازمدت و در اين 
محدودة سنی به دلیل رشد و شکل گیري اندام ها مهم تر 

است )شکل4(.

شکل3ـ چند نوع مبلمان آموزشي

غلط غلط              صحیح    

گوشسطح چشم

شانه ها

ساعد و راستای 
کف دست

مفصل ران

پایه

با دقت به شکل5  نگاه کنید. نام قسمت هايي را که در شکل با عدد مشخص شده در جدول صفحه بعد بنويسید و 
با يکديگر مقايسه کنید و بهترين نتیجه را در حضور هنرآموز خود ارائه دهید.

تمرین 
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شکل5  ـ مبل راحتی و برشی از مواد به کار رفته در آن

1

2

3

4

5
6

7

8

910
11

12
14

13

1234567

891011121314
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مراحل ساخت مبلمان چوبي

نقشه خواني مبلمان چوبي

براي ساخت هر پروژه اي به ويژه در مبلمان، نیاز به وجود نقشه هايي است که مطابق استانداردهاي ملي و 
بین المللي تهیه شده باشد. نقشه هاي مورد نیاز برای ساخت هر مبلمان عبارت اند از:

1 سه نما

2 تصوير مجسم يا پرسپکتیو
3 انواع برش با توجه به سطح دشواري پروژه

4 نقشة انفجاري يا مونتاژ

در شکل6  دو نوع میز جلو مبل و يک چهارپايه نشان داده شده که براي ساخت آنها نیاز به ابعاد، اندازه و 
است. فني  نقشه هاي 

شکل 6  ـ دو نوع میز جلوی مبل و یک چهارپایه با صفحة گرد

ـ طراحی
ـ نقشه کشی 

ـ برش کاری
ـ رنده کاری

ـ سوراخ کاری

ـ اتصال های دائم

ـ اتصال های موقت

ـ چسب زدن

ـ بستن پیچ

طراحی و
 نقشه کشی

آماده سازی 
قطعات

ساخت اتصال

مونتاژ
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آماده سازی قطعات

شکل 9ـ نقشة انفجاری میز جلوی مبل که پس از ساخت، صفحة شیشه ای روی آن قرار می گیرد.

در شکل های 7 تا 9 به ترتیب تصويرمجسم ايزومتريک، سه نمای اندازه گذاری شده و نقشة انفجاری میز جلومبل 
نشان داده شده است.

شکل 7ـ تصویرمجسم ایزومتریک

شکل 8  ـ سه نمای میز جلوی مبل

انتخاب مواد اولیه: پس از اينکه اندازة قطعات با دقت تعیین شد، بايد مواد اولیه انتخاب شوند. مواد اولیه به 
دو بخش مواد اصلی و مواد جانبی تقسیم می شوند.

مواد اصلی مانند چوب، تخته چنداليه، تخته خرده چوب)نئوپان(، تخته فیبر و... در شکل های10 تا 16  تصاوير اين 
مواد مشاهده می شود.

مواد جانبی مانند انواع لوال، دستگیره، ريل، پايه، پیچ و میخ، چسب چوب و... . 
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مهم ترين مادة اولیه در مبلمان چوبی، چوب است که 
در انتخاب آن بايد بسیار دقت کرد. چوبی که انتخاب 
می شود، بايد از نظر کمی و کیفی با نقشه مطابقت 
داشته باشد، از نظر کمی يعنی به تعداد قطعات مورد 
نیاز چوب انتخاب شود که تماماً از يک جنس باشد. 
مهم ترين عامل کیفی در چوب خشک بودن آن است 
و پس از آن، مشخصات ظاهری مانند يکنواختی رنگ 
تمام قطعات، نداشتن گره و ترك های بزرگ که در 
و  رايج ترين  دارند.  به سزايی  تأثیر  نهايی  رنگ کاری 
مناسب ترين گونة چوبي براي ساخت مبلمان، گونة 

و  وارداتي  چوبي  گونه هاي  ساير  البته  است.  راش 
داخلي نیز در ساخت مبلمان به کار مي روند. پس از 
اينکه قطعات انتخاب شدند با استفاده از ابزار مختلف، 
عملیاتی مانند برش کاری، رنده کاری، سوراخ کاری  و 
ساير عملیات مورد نیاز بر روی آنها انجام می شود تا 

به اندازه و شکل مورد نیاز تبديل شوند.
مواد جانبی نیز دقیقاً بر طبق نقشه انتخاب می شود، 
مانند تعداد و نوع لوال، ريل، تعداد و اندازة انواع میخ 
بايد  اينکه چه نوع چسبی و چه مقدار  و پیچ و... و 

مورد استفاده قرار گیرد. 

شکل 11ـ چوب افراشکل10ـ چوب گردو

شکل13ـ چوب کاجشکل12ـ چوب راش

)MDF( شکل 14ـ تخته چندالیه شکل 16ـ تخته فیبر)شکل 15ـ تخته خرده چوب )نئوپان
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منظور از چوب خشک مناسب براي استفاده در مبلمان چیست؟ مقدار رطوبت منطقه شما چند درصد است؟فکر کنید

به چند نمايشگاه مبل يا کارگاه مبل سازی در منطقة محل سکونت خود مراجعه کرده و دربارة انواع چوب هاي مورد 
استفاده در مبلمان سؤال کنید و بر اساس يافته هاي خود جدول زير را تکمیل کنید.

تمرین 

ویژگی چوبنوع مبلماننام چوبردیف

1

2

3

4

زمانی که يک درخت قطع می شود با توجه به نوع گونه، دارای مقدار زيادی رطوبت است. برای کار کردن با 
چوب و ساختن مبل، بايد رطوبت آن به قدری کاهش يابد تا به رطوبت محل مورد مصرف مبل برسد. به 
اين کاهش رطوبت، خشک شدن گفته می شود. خشک کردن چوب به دو روش طبیعی و مصنوعی انجام 
می شود که زمان روش اول بسیار طوالنی است زيرا در هوای آزاد صورت می پذيرد و تعیین شرايط خشک 
کردن چوب را شرايط آب و هوايی محیط، يعنی رطوبت نسبی و دمای محیط تعیین می کند و اين روش 
بیشتر در کارگاه های کوچک استفاده می شود. در روش مصنوعی که عملیات خشک کردن چوب در کوره 
چوب خشک کنی صورت می گیرد، شرايط خشک کردن، قابل تنظیم کردن است و بنابراين زمان انجام کار 

بسیار کوتاه است و در کارخانجات صنعتی، بیشتر از روش مصنوعی استفاده می شود. 

نکته
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شكل 3ـ 18ـ چند نمونه الگوي آماده شده از مواد مختلف.

شكل 4ـ 18

1ـ 18ـ آشنايي با مفهوم الگو و كاربرد آن

شكل 1ـ 18ـ بدنه ى كامل صندلي.

شكل 2ـ 18ـ قطعه هاي جدا شده ى صندلي.

کالف همان اسکلت بندي مبل است که مراحل نهايي 
مانند رنگ کاري و رويه کوبي بر روي آن انجام مي شود. 
اسکلت مبل بايد از چوبي مناسب، خشک و مقاوم انتخاب 
انواع مختلف ساخته می شود.  شود. کالف مبلمان در 
کالف صندلی در شکل17 و کالف صندلی دسته دار 

دارای  بايد  مبل  می شود. کالف  در شکل 18 مشاهده 
باشد و به صورت  اتصال هاي مقاوم و مناسب هر مبل 
دائم و موقت )بازشو( بستگی به نوع مبلمان به کار مي رود 

)شکل 19(.

شکل 19 ـ  اتصال هاي مبل چوبی شکل 18 ـ کالف صندلی دسته دارشکل17 ـ کالف صندلی چوبی

پایه جلو

پایه عقب
الگوی پایه عقب

400

85
0

450

420

الف( تمام چوبی بوده و به طور کامل از چوب يا صفحات فشردة چوبی مانند تخته چنداليه ساخته می شود )شکل 20(. 
ب( از ترکیب چوب و پارچه ساخته می شود. نمای ظاهری اين مبلمان به صورت چوب و پارچه يا تمام پارچه است 

)شکل های21 و 22(.

شکل22ـ ترکیبی چوب و پارچه  شکل21ـ مبل تمام پارچهشکل20ـ صندلی تختة چندالیه خمیده

در مبلمان تمام چوبی بايد از چوب مرغوب و ظاهری 
سالم و با رنگ يکنواخت استفاده کرد تا زير رنگ)به ويژه 
رنگ های شفاف يا خودرنگ که رنگ و نقش طبیعی 
چوب نمايان است( نمای خوب و يکدستی داشته باشد. 
در مبلمان با پوشش تمام پارچه نیاز به استفاده از چوب 

درجة يک نیست، اما بايد از چوب خشک و سالم استفاده 
کرد تا دوام مبل را تضمین کند. همچنین از اتصاالت 
مدت  از  پس  که  شود  استفاده  نیز  مناسب  و  محکم 

کوتاهی، لق نشده و به صدا نیفتد. 

کالف مبلمان

انواع مبلمان از نظر مواد اولیه
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1ـ 18ـ آشنايي با مفهوم الگو و كاربرد آن
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يکديگر  به  بايد  شده  آماده  قطعات  مرحله،  اين  در 
موقت  و  دائم  اتصال  از  کار  اين  برای  شوند  متصل 
چوب  تمام  مبلمان  معمول  به طور  می شود.  استفاده 
دارای اتصال هاي دائم است که از خود چوب ساخته 

می شوند. انواع اتصال ها مانند نیم نیم، فاق و زبانه، کام 
و زبانه و دوبل در ساخت مبلمان به کار می رود که با 
توجه به کاربرد در محل های مختلف استفاده می شوند 

 .)26 تا  )شکل هاي23 

شکل 24ـ اتصال فاق و زبانهشکل23ـ اتصال نیم نیم

شکل26ـ اتصال دوبلشکل25ـ اتصال کام و زبانه

در برخی مبل ها مانند مبلمان راحتی هم با توجه به اينکه بیشتر قسمت های مبل با پارچه پوشیده می شود، 
بايد از چوب سالم و خشک استفاده کرد، زيرا اخالق حرفه ای ايجاب می کند که تولید کننده يا فروشندة 
مبلمان با مشتری صادقانه برخورد کرده و در بارة کیفیت کاالی خود اطالعات درستی ارائه دهد. مبل فروشان و 
تولیدکنندگان خوش نام معتقدند که راست گويی به مشتريان و ارائة کاالی با کیفیت، مهم ترين و تأثیرگذارترين 

نوع تبلیغ است که در درازمدت موجب آن می شود که مشتريان نسل به نسل از آنها خريد کنند.

نکته

ساخت اتصال ها
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پس از آماده سازی قطعات و ساخت اتصال ها، قطعات 
ابتدا قطعات  نهايی،  از مونتاژ  بايد سرهم شوند. قبل 
از  و پس  در هم جازده می شوند  آزمايشی  به صورت 
اطمینان از قرار گیری درست قطعات در جای خود و 

همچنین رفع عیب قطعات، آنها را چسب زده و درهم 
جا می زنند. سپس آنها را با پیچ دستی )گیرة دستی( 
چسب  تا  می کنند  صبر  آن گاه  و  می بندند  محکم 

)شکل 27(. شود  خشک 

شکل 27ـ مراحل مونتاژ میز جلوی  مبل

نظر  مورد  مبل  طرح  ابتدا  کشي:  نقشه  و  طراحي 
به صورت ساده و با دست آزاد ترسیم مي شود. البته اين 
کار با نرم افزارهاي مختلفي نیز امکان پذير است. اما در 
مرحله اول بهتر است به صورت دستي انجام شود. به طور 
مثال يک چهارپايه را به عنوان يک مبل ساده در نظر 
بگیريد که طرح دستي يا اسکیس آن مي تواند مانند 

شکل 28 باشد. پس از طرح اولیه، نقشه هاي اجرايي آن 
ترسیم مي شود. اين کار با توجه به استانداردهاي مربوط 
ترسیم مي شود در شکل 29 سه نما و تصوير مجسم 
ايزومتريک چهارپايه و در شکل30 نقشه انفجاری آن 
ديده مي شود که البته ابعاد آن با توجه به نوع کاربرد 

مي تواند تغییر کند.

مونتاژ قطعات

پروژة ساخت چهارپایه

1 2

543
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شکل 30ـ نقشة انفجاری چهارپایه

شکل29ـ نقشة سه نما و تصویر مجسم ایزومتریک چهارپایهشکل28ـ طراحي یا اسکیس چهارپایه

فهرست مواد اولیه فعالیت 

تصویرمشخصاتنوع مادهردیف

600 × 600 میلی مترتخته چندالية 18 میلي متري1

مخصوص چوب، به طول 25 میلی مترپیچ2

چسب چوب3
سفید درودگری، پلی وينیل استات 

)PVA(

نمرة )درجة زبری(120 و 180ورق سنباده4
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تجهیزات فعالیت 

تصویرمشخصاتنام ابزارردیف

500 وات چهاردورارة عمودبر1

500 وات قطر سه نظام 10دريل دستی برقی2

14 ولت با دو باتریدريل شارژی3

100 سانتی متریخط کش فلزی4

بازوبلند چوبی يا فلزیپرگار5

گونیا6
90 درجه به طول 300 

میلی متر

نیم گردچوب سای7

نیم گردسوهان8

9
تختة)بلوك( 

سنباده
چوب پنبه ای يا الستیکی

برای ساخت اين چهارپايه کافی است قطعات آن بر روی 
تختة چنداليه ترسیم شود. برای اين کار می توان ابتدا 
شکل قطعات را بر روی کاغذ ترسیم نمود و سپس آن را 
روی تختة چنداليه منتقل کرد يا چسباند. راه ديگر اين 
است که شکل قطعات را روی تخته ترسیم نمود. اين 
چهارپايه را می توان در ابعاد مختلف ساخت ولی در اين 

قسمت روش ساخت نوع کوتاه آن که مواد اولیة کمتری 
الزم دارد، توضیح داده می شود که البته تفاوتی با نوع 
بلند آن از نظر روش ساخت ندارد. در کارگاه طبق نظر 
هنرآموز محترم، هنرجويان می توانند هر دو نوع آن را 

بسازند.
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اين پروژه طوری طراحی شده که کمترين دورريز را در پی داشته باشد. همان طور که در چیدمان قطعات 
آن در شکل های31 و 32 مشاهده می شود صفحة دايره ای شکل باالی چهارپايه از میان دو قسمت که نقش 

پايه را دارد خارج می شود.

شکل 32ـ ترسیم چیدمان قطعات چهارپایة نوع بلند شکل31ـ ترسیم چیدمان قطعات چهارپایة نوع کوتاه

همان طور که در فهرست مواد اولیه ذکر شد در اينجا به 
يک قطعه تخته چنداليه به ابعاد 600 ×600 میلی متر 
نیاز است. تخته را بر روي سطح میز قراردهید. سپس از 
طرف چپ 450 میلی متر اندازه زده و خط کشی کنید تا 
قطعة کار از نظر عرضی به دو بخش تقسیم شود )شکل 
33(. سپس در اين قسمت از قطعه که 450 میلی متر 

عرض دارد دو خط عمود بر هم بکشید تا از نظر طول 
و عرض به دو قسمت مساوی تقسیم شود )شکل 34(. 
نقطة حاصل از قطع کردن اين دو خط، مرکز دايره ای 
است که کفی چهارپايه را تشکیل می دهد. در اين مرحله 
از هرطرف 65 میلي متر به طرف داخل عالمت زده و 

خط هاي مورب مانند شکل 35 را رسم کنید.

شکل35ـ  ترسیم خطوط مورب شکل34ـ  به دست آوردن مرکز دایرهشکل 33ـ تقسیم صفحه به دو قسمت

خط کشی



100

پس از تعيين مركز دايره،آن را با قطر 350 ميلي متر )شعاع 175 ميلي متر( ترسيم كنيد )شكل 36(. همان طور 
كه گفته شد اين ترسيمات مي تواند روي كاغذ و يا مستقيم روي تخته باشد )شكل37(.

اين  برای  پايه ها مرحلۀ آخر است.  خط كشی شكاف 
كار، خط وسط عمودی را در باال و پايين دايره )كف 
ضخامت  نصف  اندازة  به  و  گرفته  نظر  در  چهارپايه( 
تخته كه 9 ميلی متر است، در دو طرف خط عمودی 
وسط صفحه عالمت زده و به موازات آن به اندازة نيمی 

از فاصلۀ باقی مانده خط كشی كنيد )شكل38(. سپس 
بايد نبشي هايي را كه براي نصب پايه ها به زير كفي 
نشيمن از آنها استفاده مي شود ترسيم كرد. همان طور 
قسمت سمت  در  كار  اين  اشاره شد  آن  به  قبالً  كه 

راست انجام مي شود )شكل 39(.

شکل 39ـ خط کشی نبشي ها

 شکل37ـ ترسیم دايره بر روي تختة چنداليه شکل 36ـ دايرة کف

شکل38ـ خط کشی شکاف ها

با ابزارهای مختلفی می توان عمل برش كاری قطعات را انجام داد از جمله:
1 به صورت دستی با ارة دستی؛

2 با استفاده از ماشين های برقی دستی مانند ارة عمودبر و يا فرز دستی؛
3 با استفاده از ماشين های ثابت مانند ارة نواری.

برش کاری

اگر از تخته ای با ضخامت 16 ميلی متر استفاده شود، بايد عرض شكاف نيز 16 ميلی متر شود. ) عرض شكاف 
با ضخامت تخته بايد برابر باشد(.

نکته
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روش کار با اين ماشین بسیار ساده است. از آن برای 
برش های مستقیم و منحنی انواع مواد اولیه مانند چوب، 
ساير  و  آلومینیم  ورق  پالستیک،  چوبی،  فشردة  مواد 
فلزات نرم با استفاده از تیغة مناسب استفاده می شود. 
اين اره دارای يک پايه بوده که روی قطعة کار که قباًل 
با گیره محکم بسته شده، قرار گرفته و تیغة آن که در 
میان پايه قرار دارد و با حرکت عمودی خود به طرف 
باال و پايین قطعه را برش می دهد. ماشین ارة عمود بر با 
حرکت دست به جلو حرکت کرده، عمل برش کاری را 
با رعايت نکات ايمنی انجام می دهد. اين دستگاه داراي 
قسمت هاي مختلفي است که بايد با آنها آشنا شد و نقش 

شکل40ـ قسمت های مختلف اره عمودبرو کاربرد هريک را فرا گرفت )شکل40(.

راهنمای خط کش تیغه

پایه

سیم برق

 دسته

قفل کلیدکلید روشن و خاموش 

کنترل سرعت 

 تنظیم ارتعاش

 گیرة تیغه 

تیغه

انواع  برش  در  کاربردي  بسیار  ماشین  يک  اين 
و  پالستیک  سوزني برگ،  و  پهن برگ  چوب هاي 
است.  )ساختماني(  نرم  فوالد  و  آلومینیوم  ورق  هاي 
براي کاربردهاي مختلف بايد از تیغة مناسب استفاده 

انجام  دستورالعمل  طبق  نیز  را  آن  تنظیمات  و  کرد 
داد. در شکل هاي 41  تا 46 موارد استفادة دستگاه اره 

است. شده  داده  نشان  عمودبر 

روش کار با دستگاه ارة عمودبر

کاربردهاي ماشین ارة عمودبر

شکل 42ـ برش زاویه دارشکل 41ـ برش مستقیم )1ـ خط برش 2ـ پایه(
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شکل 46ـ قوس بري با گونیا

شکل44ـ برش موربشکل43ـ برش منحني )1ـ سوراخ برای عبور تیغه(

شکل 45ـ برش مستقیم با گونیا )1(

براي برش مواد اولیة مختلف و همچنین تنظیم سرعت 
برش، مقدار ارتعاش تیغة اره قابل تنظیم بوده و با يک 
کلید مي توان آن را کم و زياد کرد. اين کلید در شکل 
47 قابل مشاهده است. به کاربردهاي کلید ارتعاش در 

جدول صفحة بعد به طور کامل اشاره شده است.

شکل 47ـ کلید تنظیم ارتعاش تیغه)1(
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کاربردنوع برشکلید ارتعاش

برش مستقیم0
براي برش ورق فوالد نرم، ورق فوالد ضدزنگ، پالستیک، برش 

تمیز چوب و تخته چنداليه

Iبراي برش ورق فوالدنرم، آلومینیوم و چوب سختقوس بري با انحناي کم

IIقوس بري با انحناي متوسط
براي برش چوب، تخته چنداليه، برش سريع در ورق آلومینیوم و 

ورق فوالد نرم

IIIبراي برش سريع در چوب و تخته چنداليهقوس بري با انحناي زياد

نکات ایمنی هنگام کار با ارة عمودبر 
 هنرجو بايد لباس کار مناسب به تن داشته باشد و از لوازم ايمني فردي استفاده کند.
 هنرجو بايد به هشدارهای ايمنی هنرآموز و نیز پوسترهای ايمنی توجه کامل نمايد.

 از شوخي کردن در محیط کارگاه و هنگام کار جداً پرهیز شود.
 برای انجام کارهايی مانند تعويض تیغه، بايد دوشاخة دستگاه از پريز خارج شود.

 برای برش کاری، تیغة مناسب با جنس قطعة کار انتخاب شود. ضخامت قطعة کار با قدرت دستگاه و ارتفاع 
تیغه بايد تناسب داشته باشد.

 قبل از برش، اتصال خروجي گرد و غبار دستگاه به سیستم مکنده را بررسي 
کنید )شکل 48(.

 قبل از شروع به کار بايد از محکم بودن تیغه اطمینان حاصل کرد. قطعه کار 
نیز بايد بر روي میز کار محکم شده باشد )شکل49( و همچنین دستگاه را 

محکم در دست بگیريد.
 قبل از برش، فضاي خالی براي حرکت تیغه را بررسي کنید تا از بريده شدن 

میزکار يا قطعات ديگر پرهیز شود. 
 قبل از روشن کردن دستگاه مراقب باشید تا تیغة آن با قطعه کار تماس نداشته باشد.

 هنگام کار با ماشین اره عمودبر، دست آزاد خود را با فاصلة ايمن به دور از قطعات متحرك دستگاه نگه داريد )شکل50(.
 هنگام برش هیچ گاه، دستگاه نبايد رها شود و با تیغة در حال حرکت، نبايد آن را از شکاف برش خارج کرد.

 هنگام برش کاري بايد مراقبت شود تا از برخورد سیم برق دستگاه با قطعات فلزي نوك تیز پرهیز شود.
 همواره از عینک ايمني استفاده کنید. عینک هاي معمولي يا آفتابي، عینک ايمني به شمار نمي روند.

 قطعه کار را بررسي کنید تا از نبودن میخ در آن مطمئن شويد، زيرا بريدن میخ خطرناك است و موجب 
شکستن تیغه مي شود.

 پس از پايان برش، دستگاه را خاموش کرده و صبرکنید تا تیغه از حرکت بايستد، آنگاه دستگاه را از روی 
قطعه کار برداريد. هیچ گاه بالفاصله پس از برش تیغه را لمس نکنید، چون ممکن است دستتان بسوزد.

نکات ایمنی

شکل 48ـ )1( خروجي
)2(لوله مکندة گرد و غبار
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شکل 51  ـ برش داخل قطعه کار

شکل 50  ـ فاصلة ایمن دست تا تیغهشکل 49ـ محکم بستن قطعه کار

با توجه به اينکه پس از برش قطعه با ارة عمودبر، محل برش خورده بايد پرداخت شود، بنابراين بهتر است تیغة اره 
طوری در کنار خط حرکت کرده و تخته را برش دهد که تنها اثری از خط باقی بماند تا پرداخت آن نیز آسان تر 
شود. اين نکته در مورد قطعاتی است که قسمت زائد دور ريخته می شود. اما در قطعاتی که هر دو طرف قطعة 
بريده شده، برای پروژه به کار گرفته می شود، بهتر است برش کاری طوری انجام شود که هر دو قطعه سالم بماند 
يعنی برش بايد دقیقاً در مرکز خط انجام شود. همچنین برای برش قسمت های داخلی کافی است ابتدا قطعه کار 
را روی میز محکم کنید. جای قرار گرفتن تیغه را با مته سوراخ کنید و ارة عمودبر را روی قطعه کار گذاشته و آن 

را روشن کنید و در کنار خط به  طوری که تنها سیاهی خط باقی بماند، آن را برش دهید )شکل 51 (. 

نکته



105

پودمان چهارم ـ مبلمان چوبی

برش  به  شروع  شد،  کامل  خط کشی ها  اينکه  از  پس 
کاری کنید. اين کار را از هرجا می توانید آغاز کنید. در 
شکل های 52 و 53 از قسمت های موّرب کنار پايه ها 

شروع شده است. پس از آن قطعة تشکیل دهنده نبشی ها 
را هم می توان بريد )شکل های 54 و 55(.

شکل 53  ـ برش قسمت مورب دیگر پایه هاشکل 52  ـ برش حاشیة مورب پایه ها

شکل 55  ـ دو قسمت تفکیک شدة اصلی از نبشی هاشکل 54  ـ بریدن قطعة کناری تشکیل دهندة نبشی ها

در ادامه، شروع به بريدن پايه ها کنید. اين کار را از محل اتصال دو پايه شروع کنید)شکل 56( و آنگاه قسمت 
شکاف پايه ها را از طرفی که به بیرون تخته راه دارد برش بزنید)شکل 57(.  

شکل 57ـ برش شکاف وسط پایه ها شکل56ـ برشکاری از محل اتصال پایه ها
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همان طور که گفته شد، بايد قسمتی از تخته برای قرار گرفتن تیغة اره عمودبر، سوراخ شود )شکل58(. بنابراين 
قسمت دايره شکل را هم می توان از کنار برش داد و هم می توان از محل شکاف پايه ها بريد )شکل 59(.

شکل59  ـ شروع برش کفی دایره شکل از محل شکاف پایه هاشکل58  ـ سوراخ کاري براي قرارگرفتن تیغه

پس از اينکه برش شکاف پايه ها )شکل60 ( کامل شد، قسمت کفی دايره شکل بريده می شود به طوری که تیغة 
اره وسط خط را برش دهد چون هر دو طرف برش در چهارپايه استفاده می شود )شکل61(. با بريدن نبشی ها 

آخرين مرحلة برش کاری نیز به پايان می رسد )قطعات بريده شده در شکل 62 مشاهده می شود(.

شکل62  ـ قطعات برش خورده

شکل 61  ـ برش کفی دایره شکلشکل 60  ـ شکاف پایه ها به صورت برش خورده

پس از بريدن تمام قطعات، بايد لبه های آنها پرداخت شود. 
اين کار در سه مرحلة چوب سای کاری، سوهان کاری و 

سنباده کاری انجام می شود. 
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1 در مرحله اول، قطعات را يکی پس از ديگری به 

گیرة میزکار بسته و با چوب سای لبه های برش خورده 
از  ناشی  آمدة  به وجود  تا خطوط  بسايید  تا حدی  را 
برخورد تیغة اره با لبة کار، از بین برود )شکل63 (. 
به دلیل زبر بودن چوب سای، نبايد خیلی به آن فشار 
گود  زياد  قسمت  يک  است  ممکن  ناگهان  زيرا  آورد 

شده يا حتی کنده شود.
سوهان  از  استفاده  با  بايد  قطعات  مرحله  اين  در   2
پرداخت شده و خطوط ناشی از چوب سای از بین برود. 
البته اين کار بايد بالفاصله پس از چوب سای کاری انجام 
شود تا قطعه  کار يک بار که به گیره بسته شد، هر دو 

مرحله روی آن انجام شود )شکل64 (.

شکل 66  ـ پرداخت کاري با تخته سنباده

شکل 64  ـ پرداخت با سوهان نرم شکل 63  ـ پرداخت با چوبساي زبر

3 سنباده کاری در مرحله سوم انجام می شود که خود شامل استفاده از سنباده با شماره های )درجه زبری( 

مختلف است)شکل65(. همان طور که گفته شد از تخته سنباده يا بلوك سنباده نیز براي پرداخت لبه و سطح 
می شود)شکل66(. استفاده 

شکل 65  ـ سنباده کاري با دست
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پس از پرداخت کاری بايد قطعات را مونتاژ کرد. ابتدا مونتاژ بايد به صورت آزمايشی انجام گیرد تا اگر قطعات 
در داخل هم قرار گرفتند، مشکلی پیش نیايد. پس از اينکه پايه ها را درون هم جازديد و مطمئن شديد که 
قطعات در داخل به طور مناسب و بدون عیب قرار می گیرند، آنگاه مونتاژ نهايی را انجام دهید. ابتدا قطعات 
مثلثی شکل را به پايه ها و سپس به زير کف با پیچ نصب کنید. روش ديگری نیز برای بستن پايه ها به زير 
صفحه وجود دارد و آن استفاده از نبشی های فلزی شکل است. اين نبشی ها در اندازه ها و شکل های مختلف 
وجود دارد. ابتدا يک وجه نبشی با يک يا دوپیچ )بسته به نوع نبشی( به پايه بسته شده و سپس وجه ديگر به 

زير صفحه پیچ می شود. )شکل 67 (.

مونتاژ کاری

بايد دقت شود که در مونتاژ آزمايشی از چسب استفاده نشود ؛ چون در صورتي که قطعات به خوبي در هم جا 
نروند مجبور به باز کردن قطعات و پاك کردن چسب خواهیم شد، جاسازي بايد با ضربة آهسته انجام شود و براي 

جاسازي نبايد از ضربة شديد استفاده کرد تا از شکستن قطعات جلوگیری شود.

نکته
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در صورتي که الزم باشد صفحة نشیمن يا کفي، رويه کوبي شود، نبايد آن را روي پايه ها نصب کرد بلکه اين کار 
بايد پس از رويه کوبي انجام شود. البته چون کفي با پیچ به پايه ها متصل  شود، مي توان آن را به طور موقت بست 

و براي رويه کوبي باز کرد. 

نکته

شکل67  ـ مراحل مونتاژ چهارپایه
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با  از مبلمان  يا بخش هايي  رويه کوبي، پوشش بخش 
موادي مانند پارچه، چرم، اسفنج، فنر، نوار و... به منظور 
تأمین پوششي راحت و آراسته و قابل استفاده است 
)شکل هاي 68 تا 71(. پارچة مورد نیاز براي رويه کوبي 
مبل بايد داراي دوام، ضخامت الزم و زيبا باشد. اجرای 
يک پروژة رويه کوبی زمانی دلخواه ما خواهد بود که از 

مواد اولیة با کیفیت باال، استفاده شده و مراحل کار بر 
اساس اصول صحیح انجام شده باشد. بنابراين هر دو 
عامل مواد اولیه و مهارت انجام کار، به ويژه در انجام 
رويه  کوبی های دشوار، بسیار اهمیت دارد. اما در اين 
بخش از کتاب، رويه کوبی به روش ساده توضیح داده 

خواهد شد.

شکل 71ـ پوشش کفی مبل

شکل 68 ـ مراحل رویه کوبی کف صندلی

شکل 70ـ اسکلت مبل با اسفنج

شکل 69 ـ مبل برش خورده با فنرهای کف

رویه کوبی مبلمان
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مواد اولیة رویه کوبی
نوار: برای کف سازی در قسمت هايی که رويه کوبی بر 
روی کالف يا قاب انجام می شود، از نوار استفاده شده 
که با استفاده از منگنه بر روی قاب يا کالف مبل نصب و 
محکم می شود. معموالً از جنس نخ يا پلی استر بوده و در 
عرض های 50 تا 100 میلی متر در بسته های 50 متری 
در بازار عرضه می شود که در طول مورد نیاز برش خورده 

و به کار می رود )شکل72(.
فنر: برای ايجاد حالت نرمی و انعطاف پذيری در زيرسازی 
رويه کوبی مورد استفاده قرار می گیرد و معموالً در دو نوع 
سینوسی )زيگزاگ( و لول در بازار موجود است. اما در 
اين کتاب به دلیل دشواری انجام کار، به آن پرداخته 

نمی شود )شکل های 73و 74(.
اسفنج و فوم: در ضخامت ها و جرم مخصوص)تراکم( 
در  مختلفی  مصارف  و  شده  عرضه  بازار  در  متنوع 
قسمت هاي مختلف مبل دارد )شکل 75( و با استفاده 
از کاتر يا ارة فوم بر می توان آن را برش داد و به وسیلة 
چسب فوم که بیشتر به صورت اسپری به کار می رود، آن 

را بر روی کف يا پشتی يا ساير قسمت هاي مبل چسباند.
پارچه: دارای تنوع بسیار زيادی از نظر کیفیت، رنگ و 
طرح بوده تا بتواند پاسخ گوی انواع سلیقه  هاي گوناگون 
باشد )شکل 76(. پارچة رومبلی بايد دارای دوام، کیفیت 
بايد در  بافت مناسبی باشد. پارچه در هنگام نصب  و 
مقابل کشش وارده مقاوم باشد. در هنگام مصرف نیز، 
مقاوم و دارای رنگ ثابت و همچنین از لحاظ قیمت و 
کیفیت متناسب با مبلمان مورد نظر باشد و در نهايت 
نیازهاي مصرف کننده را از هر نظر جلب کند، زيرا رضايت 
مشتری، برای کسب و کار فروشنده، برکت به ارمغان 
خواهد آورد. پارچه معموالً در جنس های نخی، پلی استر، 
مخمل، ترکیبی و از نظر طرح به صورت گل دار، ساده، 
راه راه، چهارخانه و... موجود است. عرض پارچة رومبلی 
برای  به طور معمول  معموالً 140 سانتی متر است که 
از پارچه با  البته استفاده  دو کف صندلی کافی است. 
طرح های گل دار و دارای نقش خاص، دورريز پارچه را 

افزايش می دهد.

شکل 76 ـ انواع پارچه

شکل 74 ـ فنر زیگزاگ )سینوسی(شکل73ـ فنر لولشکل 72ـ نوار 

شکل75ـ انواع فوم و اسفنج
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در مبل هایی که قسمت های مختلف آن نیاز به رویه کوبی دارد و در نتیجه به پارچة زیادی نیاز است، با توجه به 
قیمت پارچه باید از آن استفادة بهینه نمود و چیدمان قطعات را به نحوی انجام داد که کمترین دورریز را داشته 

باشد )شکل77(.

چرا استفاده از پارچه با گل های درشت و نقوش خاص، دورریز را افزایش می دهد؟فکر کنید

OB = پشتي
N= دماغه

FB= نوار جلویي
IA= داخل دسته
FAB= نوار دسته

OW= لچکي
WELT= نوارحاشیه

شکل 77ـ نمونه ای از چیدمان قسمت هاي مختلف يك مبل برای برش پارچۀ رو مبلی

1ـ رويه كوبي تخت: همان طور که از نامش پیداست 
مي شود.  انجام  رویه کوبي  تخت،  سطح  یك  روي  بر 
بر روي یك سطح ساده  را مي توان  رویه کوبي تخت 
مانند یك تختة چندالیه )شکل 78( و یا تخته خرده 
نوارکشی شده  بر روي یك قاب  یا  و  )نئوپان(  چوب 

داد.  انجام  )شکل79( 

2ـ رويه كوبي با كف فنري بلند: این نوع رویه کوبي 
ویژة انواع مبلمان با کف هاي بلند است که با استفاده از 
فنرهاي مخصوص و نواربندي انجام مي شود و به دلیل 
دشواري مراحل انجام کار در این کتاب به آن پرداخته 

نمي شود )شکل هاي 80 و 81(.

شکل78ـ رويه كوبي روي تخته

انواع رويه كوبي
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شکل81  ـ رویه کوبي با فنر لول بلند شکل80  ـ رویه کوبي با فنر پاکتيشکل 79ـ رویه کوبي روي قاب و نوار

روش اجراي رویه کوبي مسطح
ساده ترين نوع رويه کوبي که در مورد صندلي ها و چهارپايه هاي ساده کاربرد دارد، رويه کوبي تخت است. اين کار 
بر روي يک تختة مسطح، يعني چسباندن يک قطعه اسفنج1بر روي يک تخته )تخته چنداليه، تخته خرده چوب، 

ام دي اف و يا يک قاب با پوشش تخته سه اليه( اجرا می شود و روی آن با پارچه پوشش داده می شود. 
صندلي هاي ساده يا بي دسته مانند صندلي غذاخوري را مي توان آسان تر رويه کوبي کرد چرا که تنها کف آن نیاز 
به پوشش دارد. چنانچه اين نوع صندلي قباًل رويه کوبي شده باشد، کار بسیار آسان تر است، زيرا يکي از مراحل 
کار که همان اندازه گیري پارچه باشد، حذف مي شود. برای اندازه گیری سطح پارچة مورد نظر می توان از روية 
کهنه به عنوان الگو استفاده کرد. در شکل82 دو نوع صندلی که فقط کف آنها رويه کوبی نیاز دارد نشان داده شده 
است. در صندلی  سمت راست، کف روی قیدهای افقی قرار گرفته است، اما کف صندلی سمت چپ در داخل 

قیدهای افقی صندلی محصور شده است. 

1- foam

شکل 82  ـ دو نوع صندلی از نظر قرارگرفتن کف بر روی قیدها و داخل قیدها
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2ـ برش اسفنج: از هر طرف 10 ميلي متر و در مجموع 20 ميلي متر به ابعاد كفي اضافه كرده و اسفنج مورد 
نظر با قيچی دستی )شكل84( يا برقی )شكل85( و يا كاتر برش داده می شود.

3ـ چسباندن اسفنج: با استفاده از چسب فوم )يا اسفنج(، اسفنج بر روي سطح كفي چسبانده مي شود كه 
می تواند به صورت دستی با اسپری )شكل86( و يا با پيستوله )شكل 87( باشد.

شکل87  ـ پاشیدن چسب با پیستوله شکل86  ـ چسب زدن فوم با اسپری

شکل 85  ـ برش فوم با قیچی برقیشکل 84  ـ برش اسفنج با قیچیشکل 83  ـ کفی ذوزنقه

اگر سطح تختۀ كفی به شكل ذوزنقه )شكل83(، مثلث و يا دايره بود آن را نيز به صورت مربع مستطيل در نظر 
گرفته و بزرگ ترين ابعاد آن اندازه گيري  شود.

نکته

اگر كفي يا بستر رويه كوبي يك قاب بود، مي توان روي قاب را نواركشي كرد و سپس اسفنج را بر روي آن چسباند.
نکته

مراحل اجراي رويه كوبی به شرح زير است:
1ـ اندازه گیري کفي: ابتدا با استفاده از متر، طول و عرض تخته اندازه گيری می شود.
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از هر طرف 100  رويۀ مبل  پارچۀ  4ـ برش پارچه: 
ميلي متر و در مجموع 200 ميلي متر بزرگ تر از تخته، 

در نظر گرفته و با قيچي برش زده می شود. 

يا  )دستي  منگنه زن  دستگاه  با  پارچه:  نصب  5ـ 
بعد در طرف  و  از يك طرف  ابتدا  پارچه  نيوماتيك( 
مقابل كشيده شده و منگنه زده می شود و سپس دو 

طرف ديگر پارچه كشيده شده و بدون چروك منگنه 
زده می شود تا پارچه از چهار طرف ثابت شود )شكل 
ادامه  گوشه ها  به  مانده  كمی  تا  منگنه زنی  88ـ4(. 
با  گوشه ها  اضافۀ  پارچۀ  آنگاه   .)89 )شكل  می يابد 
بريده شده )شكل90( و منگنه كاری گوشه ها  قيچی 

)شكل91(. می شود  انجام 

چرا اسفنج با لبۀ تخته برابر در نظرگرفته نمي شود؟فکر کنید

   شکل 91ـ گوشه های منگنه خورده شکل 90ـ قیچی کردن شکل 89  ـ کوبیدن پارچهشکل 88  ـ ثابت کردن پارچه
گوشه ها

منگنه زني

يكی از ابزارهای پركاربرد در مبل سازی، به ويژه رويه كوبی، دستگاه منگنه زن است. اين دستگاه در مبل سازی 
و معماری داخلی برای نصب قطعات مانند ديوارپوش، مونتاژكاری و از همه مهم تر كوبيدن و ثابت كردن پارچۀ 
رومبلی استفاده می شود. همچنين در قسمت های زير مبل برای كوبيدن پارچۀ آستری و نصب نوار كف مبل 
به كار می رود. به همين منظور قبل از شروع به كار با دستگاه منگنه زن بايد روش كار با آن را فراگرفت و با 
رعايت نكات ايمني و حفاظتي به كار با آن پرداخت. اين دستگاه به طور معمول در چهار نوع دستي، برقی، 

شارژي و نيوماتيك )بادي( در بازار عرضه مي شود )شكل هاي92 تا95(.

شکل 95ـ منگنة بادي   منگنة برقي شارژيشکل 93ـ منگنة برقي با سیمشکل92ـ  منگنة دستي شکل94ـ 
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ـ در نوع دستي که با فشار يک فنر قوي، سوزن منگنه درون چوب کوبیده می شود، ضعیف ترين نوع منگنه 
بوده و بنابراين ارتفاع سوزني که در آن به کار مي رود محدود است.

ـ منگنه هاي برقي در دو نوع با سیم و بي سیم )شارژي( 
موجود است که از نظر قدرت در حد متوسط قرار دارند و 

بايد طبق دستور کارخانة سازنده با آنها کار کرد.
با  که  هستند  آنهايي  منگنه ها،  نوع  قدرت ترين  پر  ـ 
سیستم هواي فشرده کار مي کنند که در بازار به غلط 
به استپ منگنه بادي معروف شده اند. براي استفاده از 
آنها حتماً کارگاه بايد مجهز به سیستم  هواي فشرده يا 
کمپرسور هوا )شکل96( باشد که با استفاه از شیلنگ 
مخصوص)شکل97( و اتصال هاي مربوطه )کوپلینگ(، به 

انتهاي ورودي هواي فشرده )شکل98( متصل مي شود 
و به دلیل فشار زيادي که هواي فشرده ايجاد مي کند 
با بیشترين ارتفاع مي توان درون  سوزن هاي منگنه را 
چوب کوبید. منگنه زن  نیوماتیک )پنوماتیک( به دلیل 
داشتن ساختمان ساده تر نسبت به ساير انواع دستي و 
برقي، ديرتر دچار فرسودگي و خرابي مي شود و همچنین 
سرعت کار با آنها بسیار زياد بوده و به داليل گفته شده 
مورد پسند استادکاران رشتة معماري داخلي و همچنین 

مبل سازي و به ويژه رويه کوبي قرار دارد.

شکل 98ـ محل اتصال شیلنگ هوا به دستگاه شکل97ـ شیلنگ ارتباط هواشکل96ـ کمپرسور هوا

نکات ایمنی هنگام کار با منگنه زن
 هنرجو بايد لباس کار مناسب به تن داشته باشد و از لوازم ايمني فردي استفاده کند )شکل99(.

 هنرجو بايد به هشدارهای ايمنی هنرآموز و نیز پوسترهای ايمنی توجه کامل نمايد.
 هنگام قرار دادن سوزن منگنه در داخل دستگاه، شیر کمپرسور بايد بسته باشد.

 هنگام کار، حتماً ابتدا بايد دستگاه منگنه زن در محل مورد نظر قرار بگیرد و سپس، دکمه فشار داده شود.
 از نگاه کردن به محل خروج سوزن منگنه، جداً خودداری شود.

 از گرفتن دستگاه منگنه زن به طرف خود و افراد ديگر جداً خودداری نمود.
 همیشه بايد از سوزن هاي دوخت استاندارد استفاده کرد تا در کار، گیر نکرده و خطرآفرين نشود.

 برای آزمايش شدت فشار دستگاه، از پرتاب سوزن در فضا خودداری شود.

نکات ایمنی

بهترين راه براي تعیین اندازة ارتفاع سوزن منگنه چیست؟بحث کنید
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اتصال  برای  وسیله ا ی  يا سوزن دوخت،  منگنه  سوزن 
و  کارتن  صفحات  کاغذ،  برگ های  چوبی،  قطعات 
سوزن  انواع  انتخاب  است)شکل 100(.  چرم  اليه هاي 
دوخت بر اساس نوع جنس، طول ساق، فاصله بین دو 
ساق، ضخامت سوزن و نوع کاربرد آن در اماکن اداری، 

دفتری، صحافی، انتشارات، مبلمان، رويه کوبی، صنايع 
کارتن سازی و بسته بندی صورت مي گیرد. اين سوزن ها 
از آلیاژی ساخته می شوند که در اثر ضربه و فرو رفتن در 

چوب های سخت، خم نشوند.

سوزن منگنه و کاربرد آن

برای کار با منگنه زن دستی بايد مراحل زير را که تقريباً با اندکی تفاوت برای انواع منگنه زن ها يکسان است، طی کرد.
انتخاب دستگاه: اگر حجم کار کم است يا برای انجام کاری که به سوزن کوتاه نیاز است بهتر است،براي 

صرفه جويي در وقت و هزينه از منگنه زن دستی استفاده شود. 
انتخاب سوزن: سوزن با توجه به نوع کار، ضخامت، عرض و ارتفاع آن انتخاب می شود.

با روشن کردن  انجام می شود.  ابزار نیوماتیک  اين مرحله تنها برای  آماده سازی سیستم هوای فشرده: 
کمپرسور هوا و پر شدن مخزن از هوای فشرده، کمپرسور به طور خودکار خاموش شده و از صدا می افتد. 

سپس يک سر شیلنگ هوا به شیر کمپرسور و سر ديگر به انتهای دستگاه منگنه زن متصل می شود.

شکل100ـ سوزن منگنه

عینک ایمنی
محافظ صورت

شکل99 ـ عینک ایمني و کاله و تلق محافظ 

روش کار با دستگاه منگنه زن

قبل از شروع کار بررسي شود که اگر همراه هوا مقداري رطوبت نیز از شیلنگ خارج مي شود، ابتدا بايد شیر 
زير مخزن باز شده )شکل 101( تا رطوبت خارج شود و آن گاه به کار ادامه داد زيرا اگر رطوبت موجود به داخل 
دستگاه وارد شود موجب زنگ زدگي و خرابي قطعات داخلي آن مي شود و اين دستگاه ها معموالً گران قیمت 

هستند.

نکته

ثابت کردن قطعه کار: برای باال بردن دقت در انجام 
کار و آزاد بودن هر دو دست، قطعه کار بايد به گیرة 
میزکار و در غیر اين صورت با استفاده از پیچ دستی 
آماده  کار  انجام  برای  تا  شده  محکم  خود  جای  در 

شود.

که  منگنه ای  منگنه: سوزن  شارژ کردن دستگاه 
متناسب با کار انتخاب شده، درون خشاب سوزن قرار 
فنر  فشار  تحت  )شکل102(. خشاب  می شود   داده 
بسته می شود و با جا رفتن صدايی می دهد که نشانه 

قفل شدن آن به طور صحیح است )شکل103(.
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شکل106ـ فشار دادن ماشه
 و زدن منگنه

شکل 104ـ  اتصال شیلنگ هوا 
)2( به دستگاه )1(

شکل105ـ قرار دادن دستگاه 
منگنه برروي قطعه کار

شکل103ـ  بستن خشاب سوزن شکل 102ـ  بارگذاري منگنهشکل101ـ تخلیة رطوبت مخزن هوا 

اتصال هوای فشرده: بايد يک سرشیلنگ هوای فشرده را که سر ديگر آن به کمپرسور هوا وصل شده به 
انتهای دستگاه منگنه زن متصل کرد )شکل 104(.

منگنه زنی: دستگاه منگنه بر روی قطعه کار و محلي که از قبل تعیین و يا خط کشی شده است، محکم قرار 
داده شود )شکل 105( و سپس ماشه )دکمه( فشار داده می شود تا منگنه درون قطعه کار فرو رود و هر چند 

جا که الزم باشد اين کار تکرار می شود )شکل 106(.

ـ پس از پايان هرکار و هنگامی که از منگنه استفاده نمي شود، شیر خروجی کمپرسور بايد بسته شده و هوای 
داخل شیلنگ نیز خارج شود. 

ـ در شرايطی که مدت زماني از دستگاه استفاده نمي شود، بايد به دور از بارندگي و تابش مستقیم نور آفتاب 
قرار گیرد )شکل107( با پارچة آغشته به روغن تمیز شده )شکل108(. از قرار دادن شیلنگ هوا در مجاورت 

گرما مانند بخاري و تینر جداً خوداري کنید )شکل109(.

 شکل109ـ محافظت شیلنگ هوا در 
مقابل شعله،بخاري و مواد شیمیایي

شکل 107ـ محافظت شیلنگ هوا از بارش 
برف و باران و تابش خورشید 

شکل108ـ پاك کردن دستگاه 
با دستمال روغني

1

2
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فهرست مواد اولیه فعالیت 

پروژة رویه کوبي مسطح

تصویرمشخصاتنوع مادهردیف

تختة چندالية 12 میلي متري1
دايره شکل به قطر 400میلی متر

 )صفحة کفی چهارپايه( 

400× 400 میلی متراسفنج 15 کیلويي2

اسپريچسب فوم3

600 × 600 میلی مترپارچه رومبلي4

ارتفاع 6 میلي مترسوزن منگنه5

نمرة 120کاغذ سنباده6
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تجهیزات فعالیت 

تصویرمشخصاتنام ابزارردیف

دستي يا نیوماتیک )بادي(دستگاه منگنه زن1

براي برش پارچهقیچي2

براي برش فومکاتر3

100 سانتی متریخط کش فلزی4

نواري فلزي 3 متريمتر5

نیم گردسوهان6

چوب پنبه ای يا الستیکیتختة )بلوك( سنباده7

را  تخته  قطر  فلزي،  نواري  متر  از  استفاده  با  ابتدا  ـ 
کنید. يادداشت  را  اندازه ها  و  کنید  اندازه گیری 

اسفنج بايد از هر طرف 10 میلي متر بزرگتر از لبه، يعنی 
با قطری به اندازة 20 میلی متر بیشتر از قطر تخته، برش 
زده شود. برای اين کار می توانید تخته را بر روی اسفنج 
قرار داده و دور آن را با فاصله 10 میلی متر با کاتر برش 

بزنید)شکل110(.

ـ چسب فوم ) اسفنج ( بايد هم برسطح تخته و هم بر 
سطح اسفنج، زده  شود به طوري که الية نازکي از چسب 
در هر دو طرف قرار بگیرد )شکل111و 112(. پس از 
چسب زنی، مدت 5  دقیقه صبر کرده و سپس اسفنج را 
روي تخته بچسبانید و مراقب باشید تا اسفنج صاف قرار 
گرفته و بر روی کفی بچسبد به طوری که از هر طرف 
به طور مساوي 10 میلي متر بیرون زده باشد )شکل113(.
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ـ پارچه را به اندازة200 میلی متر يعنی از هر طرف حدود 
100 میلی متر بیشتر، با قیچی برش بزنید )شکل 114(. 
البته می توانید پارچه را به طور دايره و همچنین مربع به 
کار برده و در آخر پارچه های اضافه را ببريد. پارچه را 
بر روی يک محل تمیز به پشت پهن کرده و تخته ای 
را که فوم روی آن چسبانده بوديد، از طرف فوم روی 
پارچه طوری قرار دهید تا کامالً وسط قرار گیرد )شکل 
115(. با دستگاه منگنه زن )دستي يا نیوماتیک( يک 

طرف پارچه را روي پشت تخته کشیده و دو يا سه منگنه 
بزنید. سپس پارچه را به روي اسفنج آورده و در طرف 
مقابل کشیده و با فشار دست آن را نگه داشته و دو منگنه 
دقیقاً مقابل منگنه هاي قبلي بزنید )شکل 116(. در اين 
مرحله دو طرف پارچه روی تخته نصب شده و در ادامه 
دو طرف ديگر را به روش گفته شده نصب کنید تا پارچه 

روی تخته ثابت شود )شکل 117(. 

شکل 111ـ چسب زدن تختهشکل 110ـ برش اسفنج

شکل 113ـ چسباندن اسفنج شکل 112ـ چسب زدن اسفنج

شکل 115ـ  قرار دادن تخته چسبیدهشکل 114ـ  برش پارچه
 به فوم در وسط پارچه
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شکل 117ـ منگنه زدن چهارطرف و ثابت کردن پارچه شکل 116ـ منگنه زدن دو طرف پارچه در مقابل هم

در اين مرحله از کار، بايد بقیة قسمت های پارچه را نیز 
روی تخته نصب کرد، سپس از طرفین منگنه هايی که 
زده شده بود، منگنه زدن را آغاز کنید و اين کار را تا 
رسیدن به منگنه هاي زده شدة قبلی ادامه دهید )شکل 
118(. البته در تمام مراحل، پارچه را بايد با دست بکشید 

تا روی آن چین نیفتد )شکل های  119و 120(. 

شکل 120ـ تنظیم پارچه

شکل 118ـ منگنه کاری دور ها

شکل 119ـ کشیدن پارچه

در صفحات دايره اي شکل بعد از تثبیت دو طرف پارچه، براي اينکه از چین خوردن پارچه جلوگیري شود، 
مي توان به جاي تثبیت چهارطرف پارچه، پس از اينکه دو طرف مقابل هم منگنه کاري شد، منگنه زني را 

ادامه داد تا از چین خوردگي پارچه جلوگیري شود.

نکته
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در ادامه، قسمت هاي باقی مانده را منگنه بزنید تا چین 
پارچه به طور کامل از بین برود. اضافه های پارچه را با 
قیچی يا کاتر ببريد )شکل 120(. در اين مرحله، کار به 
پايان رسیده است )شکل 121( و می توان آن را روی 

البته گاهی ممکن  چهارپايه نصب کرد )شکل 122(. 
است الزم باشد برای تنظیم پارچه و از بین بردن چین، 

بعضی از منگنه ها کشیده شده و دوباره زده شود. 

چهارپايه  از وسايل بسیار کاربردي است، بنابراين با توجه به کاربرد، مي توان آن را از نظر ارتفاع در اندازه هاي 
مختلف ساخت. چهارپايه براي زيرپايي، پیشخوان آشپزخانه و موارد ديگر مورد استفاده قرار می گیرد. 

نکته

شکل122ـ چهارپایة کامل 

شکل 121ـ تکمیل شدن رویه کوبيشکل 120ـ برش پارچه های اضافة گوشه ها
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شایستگی اجرای مبلمان چوبی

شرح کار:  
آماده سازی کارگاه و تهیة مواد اولیه، بررسی نقشه های اجرايی، اجرای نقشه بر روی تختة چوبی، برش قطعات مطابق نقشه، 
اتصال قطعات به يکديگر،  انجام رويه کوبی کف، پرداخت کامل قطعات ،  اتصال کف رويه کوبی شده به قطعة اصلی ساخته 

شده، پرداخت نهايی

استاندارد عملکرد: 
استاندارد 1614 سازمان ملی استاندارد، نشريات داخلی وزارت کار، نقشه های اجرايی مبلمان

شاخص ها:
دروندادی: رعايت ايمنی، انتخاب صحیح ابزار، مديريت منابع و مصالح

فرایندی: بررسی نقشه ها، ساخت کالف اصلی، اجرای رويه کوبی کف و اتصال به سازة اصلی
محصول: اجرای يک چهارپايه با کفة رويه کوبی شده با ارتفاع کوتاه يا متوسط 

شرایط انجام کار :
شرایط مکان: کارگاه تزيینات چوبی و پارچه ای 

زمان: 8 ساعت کاری
ابزار و تجهیزات:

اره عمود بر،کمپرسور هوا، پیچ گوشتی شارژی، دريل برقی، منگنه زن دستی و بادی، پیچ گوشتی دستی،  اره دستی، گونیای 
فلزی ، متر، قیچی،کاتر،چسب چوب، پیچ، نبشی فلزی، سنباده، پارچه رومبلی، اسفنج، چکش الستیکی، تخته چنداليه، 

چوب سای، بلوك سنباده

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

2ترسیم نقشه روی قطعه کار1

2برش کاری و پرداخت لبه قطعات2

2رويه کوبی کف چوبی3

2مونتاژ مبلمان چوبی4

شایستگی  های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست  محیطی و نگرش: 
مديريت مواد و تجهیزات، مديريت کیفیت، مسئولیت پذيری، مديريت زمان و رعايت ايمنی

2

*میانگین نمرات

   * حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.


